Junho, n° 06/2018
Agricultura familiar vira alternativa para setor alimentício reduzir dependência do sistema viário
Belo Horizonte sedia, neste domingo, o IV Encontro Nacional de Agroecologia (ENA), que busca discutir políticas públicas, aproximar o cidadão do agricultor
agroecológico e incentivar população a consumir produtos sem interferência química — postado em 03/06/2018 11:01
A agricultura familiar ganha holofotes da opinião pública, em busca de uma alimentação mais saudável e menor dependência do agronegócio monocultor,
transportado pelos veículos de carga. Vista como cidade pioneira em iniciativas ambientais, a capital sediou, neste domingo, o IV Encontro Nacional de Agroecologia
(ENA) e reuniu cerca de duas mil pessoas na Praça da Liberdade, no Centro-Sul do município. A programação acontece dias depois do belo-horizontino encarar
cenários de escassez de frutas, verduras e legumes nas gôndolas dos supermercados e sacolões espalhados pela cidade, o que amplia a necessidade de se apoiar
alternativas sustentáveis.
Sob o lema “democracia e agroecologia: unindo campo e cidade”, o evento tem como principal objetivo aproximar o agricultor familiar da população urbana. “Nós
precisamos de apoio de quem vive nas cidades para contestar o modelo do agronegócio. Temos não só a concentração de renda e de terra no Brasil, mas também
uma especialização monocultora. É o que a gente chama de erosão genética”, afirma Maria Emília Lisboa, coordenadora do ENA.
Para acessar a reportagem completa, clique aqui:
para-setor-alimenticio-reduzir-d.shtml

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/06/03/interna_gerais,964097/agricultura-familiar-vira-alternativaBoa Leitura!
Equipe Organizadora.
















































Aquacultura
Criação de peixes ornamentais consolida polo mineiro de
piscicultura— Estado de Minas
Criação de peixe permite alimentar e ensinar profissão a internos em
Sete Lagoas—Hoje em Dia
Avicultura
Greve dos caminhoneiros é fatal para 1 bilhão de aves e 20 milhões de
suínos— Estado de Minas
Tarifa da China traz incerteza para avicultura brasileira— Globo Rural
Bovinocultura
Campanha de vacinação contra a febre aftosa é prorrogada até 15 de
junho— Patos Já
Criadores de gado leiteiro retomam a produção— Globo Rural
Fazenda conta com ajuda da ILP para facilitar adaptação do gado ao
confinamento—CANAL RURAL
Como vender seu boi gordo com ágio de r$ 23 por arroba— CANAL
RURAL
Cachaça Artesanal de Alambique
Mulheres, a boa cachaça e os informais
A importância do tratamento, filtração e desinfecção da água utilizada
no processo de produção de cachaça— Cachaciê
Café
Campos Gerais se destaca como o segundo maior produtor de café em
Minas—Noticias Agrícolas
Produtores brasileiros de café e açúcar lucram com alta do dólar—G1
Brasil terá produção recorde de café—DCI
Mercado de orgânicos se expande no país— Revista Cafeicultura
Setor Cafeeiro teve redução de juros de até 1,75 ponto percentual—
MAPA
Defesa Agropecuária
Mapa é autorizado a contratar 300 médicos veterinários
concursados—MAPA
Modernização e desburocratização da defesa agropecuária são
discutidos em conferência—MAPA
Brasil recebe certificação oficial de País Livre da Aftosa—MAPA
Defesa Agropecuária confirma morte de cavalo por raiva em
Angatuba—G1
Equideocultura
Avaliação do Feno—Cavalus
Doenças respiratórias dos cavalos—Cavalus
Febre do Nilo—Cavalus
Floricultura
Emater prepara mapeamento das flores em Minas—Estado de Minas
1º Festival dos apanhadores e apanhadoras de flores sempre-vivas
será realizado em diamantina nos dias 21 e 22 de junho, quinta e sexta
-feira— Viva Diamantina
Produtores de flores comemoram vendas para o Dia dos Namorados—
Fala Brasil
Fruticultura
Conab lança aplicativo com preços diários de frutas e verduras nas
CEASAS do país—MAPA
Perímetros irrigados do Jaíba e Gorutuba são beneficiados por
projetos da ANATER—Jornal Montes Claros
Exportação de suco de laranja do Brasil para os EUA atinge recorde—
CNA
Grãos
SIT amplia abrangência em prol da agropecuária de Minas - Agrolink
Preço do feijão carioca vai subir nos próximos meses, diz consultoria—
CANAL RURAL
MT: produtores iniciam colheita do milho 2ª safra—CANAL RURAL
Soja: comercialização atinge 73% da safra 2017/2018, diz Datagro—
CANAL RURAL
Mais um vírus causador de mosaico em sorgo é identificado no
Brasil—Cultivar
Olericultura
Estudo identifica principais plantas daninhas ao tomate destinado à
indústria—CULTIVAR
Tendências e soluções tecnológicas em hortaliças marcam evento da
Embrapa na Hortitec 2018—CULTIVAR





Seguro e Crédito Rural
Caixa disponibiliza R$8,5 bilhões para o ano safra — INFONET
Contratação de crédito rural até maio soma R$ 131,6 bilhões—MAPA
Temer e Maggi anunciam R$ 194,3 bi para Plano Agrícola e Pecuário—
AGROLINK



Silvicultura
CMA aprova projeto que isenta silvicultura da Taxa de Fiscalização
Ambiental— Senado Noticias




Suinocultura
Coreia do Sul abre mercado para carne suína brasileira—CANAL RURAL
Exportação de carne suína cai 1,3% apesar de demanda asiática mais
forte—CANAL RURAL
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